
PRIHLÁŠKA  
na externú formu štúdia  

na strednej škole 
 
Prihlasujem sa  
 

do I. ročníka externej formy štúdia na Hotelovú akadémiu, Radničné námestie 1 v Spišskej Novej Vsi 

v školskom roku  ............................................... na: 

Nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov –  

                                                                                  ⎕ študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách 

na získanie výučného listu – ⎕ učebný odbor – 6445 H kuchár 

                                                           ⎕ učebný odbor – 6444 H čašník, servírka 

 
 
I. Osobné údaje (meno a priezvisko paličkovým písmom) 
Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia:                                                   miesto:                                                  okres: 

Národnosť:                                                               štátne občianstvo:                               rodné číslo: 

Bydlisko (ulica, číslo, mesto/obec): 

Číslo telefónu:                                                                          e-mail: 

 
         
II. Predchádzajúce vzdelanie (vyplní uchádzač  o štúdium) 

Školy, ktoré uchádzač 
navštevuje / navštevoval  
(uviesť strednú aj vysokú školu) 

1. 
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na strednom 
odbornom 

učilišti/  
 strednej  

odbornej škole/  
gymnáziu 

                 Ročník (koncoročné  
vysvedčenie) 

 
Predmet 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

Slovenský jazyk a literatúra       

............................................. jazyk       

............................................. jazyk       

Matematika       

Fyzika       

Chémia       

 



III. Doklady 
 

Prefotené neoverené kópie dokladov o poslednom najvyššom ukončenom vzdelaní uchádzač 
prikladá k prihláške. 

⎕  vysvedčenie z III. ročníka SOU 

⎕  vysvedčenie o záverečnej skúške 

⎕  výučný list 

⎕  vysvedčenie o maturitnej skúške 

⎕  vysvedčenie o štátnej skúške 
 
(zaškrtnúť všetky doklady, priložené k prihláške) 

 
 

IV. Čestné vyhlásenie 
 

Čestne vyhlasujem, že nie som vylúčený zo štúdia na stredných školách a že údaje uvedené 
v prihláške sú pravdivé. 

 
V Spišskej Novej Vsi dňa .......................................................                             ........................................................................ 
                                                                                                                                                          podpis uchádzača 
 

 
V. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, svojím podpisom vyjadrujem súhlas Hotelovej akadémii v Spišskej 
Novej Vsi so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v Prihláške na  externú formu 
štúdia na strednej škole a v priložených prílohách - dokladoch, za účelom administrácie 
prijímacieho konania a následného poskytovania vzdelávania počas celej doby štúdia.  
Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok zrušenie tejto prihlášky na 
štúdium, akoby nebola podaná. 
Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej republiky č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý najmä v § 28 
a nasledujúcich upravuje moje práva v oblasti ochrany mojich osobných údajov. 
 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa .......................................................                             ........................................................................ 
                                                                                                                                                          podpis uchádzača 
 

 
 
VI. Vyplní riaditeľ školy, na ktorú sa uchádzač hlási 
 

Rozhodnutím riaditeľa školy č. ............................................... zo dňa ................................................ uchádzač          
bol – nebol prijatý do ......................... ročníka nadstavbového štúdia. 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa ....................................................... 
                            
                                                                                                                              ........................................................................ 
                                                                                                                                                    podpis riaditeľa školy 
                          pečiatka školy 
 
 
 

 

 

 čo sa nehodí, prečiarknite! 


